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A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, a Moldvai Magyarok a Moldvai 

Magyarokért Szövetség és a Válaszút Alapítvány 2019. február 23-án (szombaton) 

huszonharmadik alkalommal rendezi meg a „Csángó Bált” a budapesti Millenáris 

Parkban. A XXIII. Csángó Bál fővédnöke Áder János köztársasági elnök. Az idei Csángó 

Bál megnyitó beszédét Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke 

tartja.  

Az elmúlt huszonkét alkalommal sok részletet megismerhettünk a csángó magyar 

hagyományokból: a mindennapi szokásoktól kezdve, az ünnepi alkalmakon keresztül, családi 

eseményekig, tánccal, énekkel, zenével, versekkel, filmekkel, könyvekkel, fotókkal, neves 

néprajzkutatók gyűjtéseinek, munkásságának és ismert csángó magyar személyiségek 

tevékenységének bemutatásával. A Csángó Bál és a csángó magyar kultúra magyarországi 

terjesztésének ügye mellé álltak támogatásukkal, részvételükkel, előadásukkal vagy akár 

fővédnökséggel külföldi nagykövetek, az ország intézményei, vezetői, finn raportőr, magyar 

népzenészek, művészek, csángó hagyományőrzők, hazai vállalatok. 

A csángó magyarok hagyományos budapesti fesztiválja egész estés - tizenkét óra hosszat 

tartó -, párhuzamosan futó programokból álló rendezvénysorozat. A színpadi műsort több 

helyszínen zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok követik.  

A 2017-ben elkezdett naptári jeles napokat bemutató hagyományt folytatva a XXIII. Csángó Bál 

19.00-tól kezdődő színpadi műsora a nyári időszakot mutatja be. A nyár a mezőgazdasági 

munkák ideje, az emberek a földeken dolgoznak, kevesebb idő jut a mulatozásra. A nyári 

búcsújárások – mások mellett Szent Antal Forrófalván, Péter-Pál Bákóban vagy Mária Magdolna 

Csíkfaluban - alkalmával a csángók felkerekednek, hogy a szomszédos falvakba zarándokolva 

felkeressék barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket.  Miután búcsút nyernek a szent misén, 

vendégjárásba indulnak, ahol megbeszélik ügyes bajos dolgaikat. Előkerülnek a finom enni és 

innivalók és hamarosan elkezdődik a hajnalig tartó mulatság. A színpadi gálaműsorban 

közreműködnek idős hagyományőrzők, fiatalok és gyerekek Dumbravényből, Klézséről, 

Külsőrekecsinből, Lábnyikból, Pusztinából, Somoskáról, a Gyimesekből, Antal Tibor, Bálint 

Erzse, Benke Félix, Benke Róbert, Fekete Bori, Hodorog András, Legedi László István, 

Nyisztor Ilona és tanítványai, Tankó Fintu Dezső. Műsorunkban fellép Petrás Mária, 

valamint csángó muzsikát játszó magyarországi kiváló zenekarok közül a Berka Együttes, a 

Csángálló Zenekar, a Somos Együttes és a Lippentő Táncegyüttes. A műsor rendezője és 

szerkesztője: Diószegi László, a műsor szerkesztője: Benke Grátzy. 

A színpadi műsort megelőzően tartjuk a Kőketánc Gyermektáncházat 16.30-18.15 között, 

amelynek a korábbi években hatalmas sikere volt a kisgyermekes családok körében. Szintén a 

színpadi műsor előtt 17.30-18.45 között gasztronómiai bemutató lesz a Millenáris Park B 

épületének előterében, ahol a közönség megismerheti, hogyan készül a csángó puliszka. 



A műsort követő, hajnalig tartó táncházban a nézőközönség is tevékeny részesévé válhat a csángó 

magyar kultúrának. A programnak ebben a részében a moldvai és gyimesi hagyományőrző 

csoportok segítségével tanulhatják meg az érdeklődők a csángó magyar táncokat, énekeket, 

valamint koncerteken vehetnek részt, többek közt fellép Bolya Mátyás, Gombai Tamás, 

Németh László, Szokolay Dongó Balázs, a Zurgó Együttes és a Sültü Zenekar. 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos bemutatók mellett a kortárs művészetek 

eszközeivel is bepillantást nyújtsunk a csángó magyar kultúrába. A Csángó Bálon ezért 

fényképészek, textil- és kerámiaművészek mutatják be a csángó kultúrkörből merített munkáikat. 

Kiállításunkon a Prima Primissima díjas Petrás Mária keramikus alkotásait tekinthetik meg. 

A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi és 

gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat 

nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítésekhez. 

A rendezvény alapvető célja, a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és 

páratlanul gazdag népművészetének és hagyományainak bemutatása a közönség számára. 

Fesztiválunkkal szeretnénk alkalmat teremteni arra, hogy a közép- és kora újkori magyar és 

európai kultúra számos elemét máig megőrző csángó magyarok bemutathassák viseleteiket, 

szokásaikat, zenéjüket és táncaikat egy színpadi műsor keretében. A műsort követő táncház pedig 

alkalmat teremt, hogy a közönség is tevékeny részesévé válhasson e hagyományoknak.  

 

További információk: www.csango.hu 

 

Jegyek kaphatók a Ticket Express online rendszerében 

(https://www.eventim.hu/hu/jegyek/xxiii-csango-bal-budapest-millenaris-park-b-

epuelet-1103966/performance.html) és jegypénztáraiban (www.eventim.hu), helyszínen 

csak a rendezvény napján: 10.00-00.00 óra közt lesz nyitva a pénztár. A Millenáris 

Parkban a jegypénztár a B épület előterében található. 

Ülőjegy: 3500 Ft, Állójegy: 2000 Ft 

 

Kőketánc Gyermektáncház 16.30-18.15: gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.  

Felnőtteknek a belépőjegy erre a programpontra is érvényes. 

 

A Millenáris Park címe: 

1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 
(Bejáratok vannak még a Lövőház utca, a Fény utca és a Marczibányi tér felől is.)  

 

Megközelítés tömegközlekedéssel:  

Széll Kálmán tér 
• villamossal: 4, 6, 18, 59, 61 

• autóbusszal: 5, 16, 22, 28, 102, 128, 149, 155, 156 
• metróval: 2-es (piros) 

Széna tér 
• villamossal: 4, 6 

http://www.csango.hu/
https://www.eventim.hu/hu/jegyek/xxiii-csango-bal-budapest-millenaris-park-b-epuelet-1103966/performance.html
https://www.eventim.hu/hu/jegyek/xxiii-csango-bal-budapest-millenaris-park-b-epuelet-1103966/performance.html
http://www.eventim.hu/

